
EXPLOITATIE 2020/BEGROTING 2021 STICHTING SeniorWeb Rosmalen 

 

 

INKOMSTEN   BEGROTING 2021 EXPLOITATIE 2020 BEGROTING 2020 

Lesgelden     3.000,--    2.720,44    3.500,-- 

Opbrengst inloop       400,--       302,50        800,-- 

Rentebaten            -,--                   0,90            -,-- 

overige inkomsten       350,--         85,00        600,-- 

    -------------------------------------------------------------------------------------

Totaal inkomsten    3.750,--    3.108,84     4.900,-- 

 

UITGAVEN 

Bestuurskosten         100,--          50,00       200,-- 

Huur Annenborch        750,--    1.500,00    1.500,-- 

Boeken/leermiddelen         30,--         33,25       100,-- 

Porti/telefoon/kantoorart.       300,--       324,05       300,-- 

Computerkosten        100,--       125,50       200,-- 

Workshop/vrijwilligersdag           -,--         50,00       700,-- 

Attenties vrijwilligers    1.500,--    1.576,00    2.000,-- 

Bankkosten         270,--       266,40        300,-- 

Overige kosten         700,--       902,27        600,-- 

    -------------------------------------------------------------------------------- 

Totale kosten     3.750,--    4.827,47    5.900,-- 

  

negatief resultaat                         -/-1.718,63              -/-1.000,-- 

 

Beschikbare middelen per 31-12-2020: 

Lopende bankrekening     1.220,47 

Spaarrekening    15.397,70 (rentebeschrijving in 2020: 0,90) 

Kas             15,-- 

              - 



 

POSTGEWIJZE TOELICHTING JAARREKENING 2020 en BEGROTING 2021 

 

ALGEMEEN 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden. Als gevolg van de coronacrisis hebben de activiteiten 

van de stichting vele weken stil gelegen. De inkomsten en uitgaven geven dus een fors tekort te zien. 

In bijzonder de inkomsten zijn behoorlijk achter gebleven. Het boekjaar 2020 wordt dan ook 

afgesloten met een tekort van € 1.718,63. Overigens was in de begroting al een tekort van € 1.000,-- 

voorzien. Door de teruglopende belangstelling voor de cursusactiviteiten is nu sprake van een 

structurele verliespositie. Voor 2021 wordt nog een evenwichtige begroting voorgelegd, maar dit is 

met name te danken aan de halvering van de huur Annenborch (een corona-afspraak uitsluitend voor 

2021) en de lagere begroting voor de vrijwilligersvergoedingen.  

De begroting 2021 is opgesteld ten tijde van de voortdurende coronacrisis. De gevolgen voor de 

stichting zijn daarom moeilijk in te schatten. 

 

INKOMSTEN 

De inkomsten uit lesgelden liggen lager dan de al sober begrote inkomsten in de begroting 2020. In 

deze post zijn ook begrepen de inkomsten uit leren aan huis, die excl. de beperkte vergoeding 

reiskosten uit zijn gekomen op € 453,75. Tevens zijn in deze post opgenomen de vergoedingen vanuit 

Huis073 voor Klik & Tik en Digisterker en de cursus beeldbellen t.b.v. Farent. In totaal was dit een 

bedrag van € 950,--. De factuur over het 3e en 4e kwartaal voor Huis073 ad € 686,-- is nog niet 

ontvangen en wordt ten gunste van de jaarrekening 2021 gebracht. 

Ook de inkomsten uit de inloop liggen fors lager dan begroot. Volgens de, overigens keurig 

bijgehouden administratie door Gerard Burggraaf, zijn 167 bezoekers op de inloop geholpen. De 

opbrengst, excl. nog € 12,50 aan vrijkaarten, bedroeg in 2020  € 302,50. In het overzicht is duidelijk 

het effect van de coronacrisis af te lezen. In het 2e kwartaal heeft geen inloop plaatsgevonden en in 

het 3e en 4e kwartaal werden in totaal minder mensen geholpen dan in het 1e kwartaal. 

De overige inkomsten hebben betrekking op de verkoop van de oude apparatuiur door Jacques 

Nieuwenhuizen. 

 

UITGAVEN 

De post bestuurskosten is lager uitgevallen, omdat HEVO geen huur in rekening heeft gebracht voor 

gebruik van hun bestuurskamer, maar ook niet voor door Seniorweb georganiseerde lezingen in de 

Ontmoeting. 

De post attenties blijft en aanzienlijk beslag op de middelen leggen. Wel heeft het bestuur besloten 

de maximumvergoeding te maximeren op € 100,--. Dat deze post lager is uitgevallen dan begroot is 

een gevolg van de mindere uren als gevolg van corona. Toch wordt het zaak deze post in 2021 op het 

begrote niveau te houden. Gedacht kan worden aan het verder inperken van de uurvergoedingen. 

Onder de overige kosten zijn o.m. begrepen: 



- 357,03 verzekeringspremies 2020 

- Kosten flyers 

- De kosten van SEPA-abonnement, lidmaatschap SW, hosting e.d. 

- Coronakosten ad € 101,93 

Alle andere posten liggen in het verlengde van de begroting 2020 en behoeven geen specifieke 

toelichting. 

 

Rosmalen, februari 2021 

J.van Raak, penningmeester  

 

 

 


